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Piilojakelu 312 / 319 jäsentä ja 70 sidosryhmäkumppania 
________________________________________________________________ 
  
 
Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit     
________________________________________________________________ 
  
 
Kerhoon uusia jäseniä, 316-319, alil res Jaakko Tarkka 6.3., vänr res Santeri Ahopelto 26.3., 
vänr res Jyri Marjamäki 5.4. ja vänr res Matti Salminen 5.4. – Tervetuloa toimintaan mukaan!   
________________________________________________________________ 
  
Piirien esitelmätilaisuus TKKK:ssa Taistelukoulun alueella ti 9.3. klo19. 
  
Ev evp Hannes Bjurström, kerhomme jäsen, Finnairin koulutusosaston johtaja 1999-2000 ja 
lentotoimintaryhmän johtaja 2000-2007 alustaa aiheesta ”Finnair eilen, tänään ja huomenna”. Kerhomme 
isännöi illan, joten osallistutaan joukolla ilmailuaiheiseen esitelmäiltaan! Sotilaskoti on esitelmätilaisuuden 
jälkeen avoinna. 
________________________________________________________________ 
 
  
14. Sotiemme Veteraanit -keräys suoritetaan Järvenpäässä to 18.4. klo 17.00 - 20.45 vuodesta 2006 
alkaen. Saamme ovelta ovelle suoritettavaan keräykseen 80 varusmiestä Parolan Panssariprikaatin 
Huoltokomppaniasta kaupungin 23 keräysalueelle. 
  
Kokoonnumme tehtävänjakoon kirkon alaparkkipaikalle Kansakoulunkadulle viimeistään klo 17.30. 
  
Keräysjohtajiksi autoineen toivomme kerhostamme 15, Järvenpään Reserviläisistä 5 ja Turvakurssin 
Killasta 3 jäsentä. 
  
Kerhomme 46 jäsentä on osallistunut näiden keräysten johtamiseen tähän mennessä. Heille on kirjattu 1-
13 osallistumiskertaa, kaikkiaan 160 suoritusta. 
  
Johtotehtäviin osallistuneet, 2-4 varusmiestä auton koon mukaan, tietävät miten hieno tämä tehtävä on. 
Se on varusmiesryhmiemme johtajille myös vastuullinen kasvatustehtävä, kun siirrämme veteraaniperintöä 
nuoremmalle sukupolvelle ja saamme samalla mahdollisimman hyvän keräystuloksen Järvenpään 
veteraanijärjestöjen (3) tammenlehvätunnuksen omaaville jäsenille. 
  
Anna aikaasi, autosi ja pikkuisen polttoainetta tähän tärkeään asiaan veteraaniemme hyväksi. 
  
Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian: veikko.karhumaki@msoynet.com ja kerro samalla miten monta 
varusmiestä (2-4) voit ottaa johdettaviksi. 
  
Tehtävään tarvitset autosi ohella sopivan ulkoiluasun ja myös ryhmääsi kannustavan asenteen. Kirjallisen 
keräysjohtajaohjeen ja keräysalueen kartan saat tullessasi kirkon alaparkkipaikalle.    
________________________________________________________________ 
  
Voit osallistua veteraanikeräykseen myös lahjoituspuhelulla. 
  
Veteraanikeräykset ovat käynnistyneet ympäri Suomea. Me suomalaiset haluamme osallistua veteraanikeräykseen, 
mutta törmäämme usein ongelmaan. Maksamme paljon kortilla ja kannamme harvoin käteistä mukanamme. Ei ole 
laittaa rahaa lippaaseen, tahdosta huolimatta. 
  
Jokaisella meistä on kuitenkin puhelin. Ja puhelimella voimme lahjoittaa. 
  
Soita lahjoituspuhelusi numeroon 0600-12060 (10,01€ / puh+pvm) ja tuet veteraaneja. Vaihtoehtoisesti voit 
lahjoittaa 10 euroa veteraaneille lähettämällä tekstiviestin VETERAANI10 numeroon 16130. 
  



Veteraanikeräyksen tuotto menee sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien hyväksi. 
  
Tekemällä lahjoituksen maamme pelastaneille veteraaneille voi heilläkin mennä hieman paremmin elämänsä 
viimeisinä vuosina. 
_____________________________________________________________ 
  
Kerholle vuoden 2012 toiminnasta palkitsemisia liitolta ja piiriltä. 
  
Kerho oli liiton noin 320 yhdistyksen joukossa 10. toimintapisteillä mitattuna, mistä liitto palkitsee kerhon 
250 eurolla. 
  
Kerho oli piirin toiseksi paras maksaneiden jäsenten kasvulla mitattuna (+9), mistä piiri palkitsee kerhon 60 
eurolla.   
  
Piirin kevätkokouksessa Kirkkonummella 20.3. kerho vastaanotti Ollin miekka -kiertopalkinnon piirin 
parhaana yleistoimintakerhona ja Pekan PAT-pokaali –kiertopalkinnon MPK:n toimintaan osallistumisesta. 
  
Ollin miekalla kerho palkittu vuosien 2011, 2010, 2009, 2002, 1991 ja 1990 toiminnasta. Miekka on otettu 
piirin kiertopalkintokäyttöön vuonna 1983.  
  
Pekan PAT-pokaalin kerho sai nyt ensimmäisen kerran. Osallistumisesta maanpuolustuskoulutukseen 
ansaitsevat erityiskiitokset Olli Greggilä, Keijo Kylmälä ja Esko Sarkanen. Tämä kiertopalkinto on otettu 
käyttöön vuonna 1997. 
________________________________________________________________ 
  
Maanpuolustusterveisin - Veikko 
 


